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Het wielrennen wil af van de zieken en hun nu nog toegelaten medicatie

De roep klinkt steeds harder om 
alle vermeende doping substanties
te bannen, ook als therapeutische
uitzondering. ‘Het is het kind met
het badwater weggooien, maar in
wielrennen zijn uitzonderingen
altijd verdacht.’
HANS VANDEWEGHE

Vergeten we de “no needle”, dan hebben belie-
vers evengoed gelijk, als ze ter verdediging aanha-
len dat cortisonegebruik hier een therapeutische
noodzaak betreft, want de atleet in kwestie lijdt
aan een chronische ontsteking die in een drukke
wedstrijdperiode alleen kan worden gecounterd
met corticosteroïden. Dat die diprophos – nonkel
Pros in het jargon – al decennia bekend staat als
een middel om je op scherp te stellen voor een
koers, is puur toeval. Of mooi meegenomen,
afhankelijk van hoe je deze zaak bekijkt.

Maar als de renner een attest heeft, een TTN of
toestemming wegens therapeutische noodzaak,
en die had hij, dan is er toch niks aan de hand. Of
wel? Rolf Aldag is tegenwoordig Performance
Manager bij Team Dimension Data. Hoewel als
Telekom-renner een kind van de epo-jaren 90 is
hij na zijn eigen dopingbiecht in 2007 steeds in
discussie gegaan over doping en de destructieve
gevolgen ervan op zijn sport. Anno 2018 is hij

tegen de TTN, of TUE (therapeutic use exemp-
tion) zoals die internationaal worden benoemd.

“Ik dacht vroeger: een blessure moet je kun-
nen behandelen, een ziekte ook. Ik ben erachter
gekomen dat we dit beter niet doen. De TUE
afschaffen, is het kind met het badwater weg-
gooien, maar het kan niet anders. In wielrennen
zijn uitzonderingen altijd verdacht.”

Froome en Wiggins
Het debat over al of niet toestaan van medicatie-
gebruik en het afschaffen van de TTN of TUE is
niet helemaal hetzelfde. De meeste TTN’s wor-
den toegestaan voor corticosteroïden en wel voor
ontstekingen, banale verkoudheden of acute
allergische problemen. Dat is de affaire-Bradley
Wiggins die, gedekt door een TTN, tegen zijn pol-
lenallergie een spuit kenacort kreeg net voor de
Tour van 2012, die hij zou winnen.

Voor heel wat andere populaire geneesmidde-
len is geen TTN nodig en die zijn vrij in gebruik:
denk hierbij aan ontstekingsremmers. Niet stero-
ïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID’s
zoals diclofenac of ibuprofen) worden in de sport
bij kilo’s geslikt en kunnen hart, maag en darm-
en nierproblemen veroorzaken. In de VS zijn
atleten nieren kwijt geraakt ten gevolge van over-
dreven medicatie.

Op de keper beschouwd zou het
Wereldantidopingagentschap ook de NSAID’s op
de lijst moeten zetten want ze voldoen aan twee
van de drie dopingcriteria: ze zijn prestatiebevor-
derend en ze zijn gevaarlijk voor de gezondheid.
Over het derde criterium ‘tegen de geest van de
sport’ kan worden gedebatteerd.

Vervolgens worden sommige geneesmiddelen
in beperkte mate toegestaan door de doping-
code. Dit is de zaak-Chris Froome. Het meeste
wat hierover in de pers is verschenen, houdt geen

E
en wielrenner mailde ooit met zijn dokter en
vroeg: “Hey, wanneer zou ik dan best die corti-
sone nemen? Morgenvroeg of donderdag?”

De dokter: “Donderdag, hoe korter bij de wed-
strijd, hoe beter.”

Dit mailverkeer komt uit een verhoor door de
gerechtelijke politie die de dokter daarmee con-
fronteerde en vroeg wat hij hierop te zeggen had.
De dokter: “Hij zal dat wel gemeld hebben aan
zijn ploegdokter zeker, hij moet daar toch een
attest voor hebben.”

Met deze mooie case kun je alle kanten uit.
Non-believers hebben gelijk als ze zeggen dat de
renner zich in de grijze zone bevindt, en mis-
schien zelfs bewust flirt met donkergrijs tot
zwart. De cortisone in kwestie was – zo bleek uit
de boekhouding van de arts – diprophos d.s.,
waarbij de d.s. staat voor “disposable syringe”, een
ampul met wegwerpbare spuit dus. Het tijdstip –
het mailverkeer dateert van 12 april 2012 – is op
zich problematisch want een jaar eerder heeft de
internationale wielerbond UCI de “no needle
policy” ingevoerd. Spuiten mag alleen nog bij
hoge uitzondering, met attest, en zelfbediening
zoals bij deze renner is helemaal uit den boze.

► Chris
Froome in 

actie tijdens
het na-Tour-

criterium in het
Nederlandse

Chaam, afge -
lopen zomer.
Astmapatiënt

Froome is in
opspraak voor

het gebruik
van salbu -

tamol. © ANP
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Een nieuwe thuisnederlaag,
opnieuw niet gescoord. 
KV Mechelen blijft op 
de sukkel. Ploeg onder
spanning, stress neemt 
de bovenhand. Komt dit
nog wel goed?

Een avondje KV Mechelen. Waar
de spanning stond af te lezen op
de gezichten van de diehard sup-
porters. Degradatiestress. Waar
Gunther Neefs het publiek vlak
voor de aftrap kwam opjutten
met ‘You’ll Never Walk Alone’.
Uit volle borst. 

KV Mechelen moest winnen
om weg te geraken van die laat-
ste plaats. Malinwa begon ook
goed. Pedersen kopte eerst naast
en trapte iets later in één tijd over
na een mooie combinatie tussen
Kolovos, Rits en Van Cleemput.
De eerste tekenen waren positief.
Bandé leek er opnieuw zin in te
hebben, we zagen met momen-
ten druk naar voren. Wat volgde
was van een minder niveau. Niet

het KV Mechelen van pakweg
vorig seizoen. Apatisch.

Moeskroen was in de eerste
helft baas Achter de Kazerne, dat
moet al een tijdje geleden zijn.
Nkaka kopte net over, een doel-
punt van Rotariu werd terecht
afgekeurd voor buitenspel. De
angst nam toe bij de thuisploeg.
Zelfs de simpelste inspeelpass
over 10 meter lukte niet. Slordig
voetbal, zonder vertrouwen. Vijf
minuten voor de rust verslikte
Sylla zich in de bal, Olinga werd
aangespeeld, maakte de actie,
zette voor en Mohamed kopte
binnen. Zo snel kan het gaan. 0-
1 aan de rust. Toenemende span-
ning. 

Precaire situatie
Zeker toen Moeskroen vlak na
de rust de voorsprong verdub-
belde. Rotariu kopte een hoek-
schop van Govea over
Coosemans. Niet te geloven.
Maar Malinwa gaf niet op. Ze
probeerden het tenminste, iets
wat de voorbije weken al te vaak
ontbrak. Mera kopte over, 10
minuten later mikte de ingeval-
len Verdier op de paal. Ze hielden
zich vast aan dat sprankeltje
hoop. Alleen, het wilde niet luk-
ken. KV Mechelen kreeg genoeg

kansen om te scoren, hoor.
Pedersen trapte een rebound
onbegrijpelijk over, Rits miste
zijn schot aan het penaltypunt
en vond later nog doelman
Werner op zijn weg. Zucht. 

De situatie is, blijft en zal nog
zes speeldagen lang precair blij-
ven voor KV Mechelen. Er was
beterschap na de rust, daar kun-

nen ze zich aan optrekken.
Moederziel alleen op de laatste
plaats.  

‘Oh oh ik heb zorgen. En dat
verveelt me zo’, zong Louis Neefs,
vader van, destijds Achter de
Kazerne. Die van KV Mechelen
en trainer Dennis Van Wijk
nemen dag na dag toe. Volgende
week volgt er een verplaatsing
naar Anderlecht. Dubbele zucht.
(FDZ)

KV met Van Wijk 
in zelfde bedje ziek 

Als alles volgens plan
verloopt, stelt Club Brugge
eerstdaags Kroatisch
international Matej
Mitrovic (24) voor. 
De zoveelste gerichte
versterking voor 
blauw-zwart.

Wanneer het straks money time
is, zullen de posities niet zomaar
dubbel bezet zijn bij Club
Brugge. De kwaliteit op de bank
is intussen dusdanig groot, dat
bij wijze van spreken enkel het
uitbreken van de vogelgriep dit
blauw-zwart nog fel kan ver-
zwakken in de titelrace. 

Zo neemt Club nu ook met de
komst van Matej Mitrovic voor
de drie posities centraal achterin

het zekere voor het onzekere.
Ook al heeft het met Vanler -
berghe, Simons en vleugelspe-
lers Cools en Tomecak alterna-
tieven zat voor het kwartet
Poulain, Mechele, Decarli en
Denswil, toch haalt het met
Kroatisch international en WK-
ganger Mitrovic nog een extra
topper in huis. 

Turks kampioen Besiktas
Mitrovic komt behoudens onge-
lukken voor zes maanden over
van Turks landskampioen
Besiktas. De 24-jarige internatio-
nal kwam in de Super Lig sinds
zijn overstap van het Kroatische
Rijeka vorige winter niet vaak
aan spelen toe, toch is hij niet de
eerste de beste. Mitrovic stond

de voorbije campagne vijf keer
in de basis bij de nationale ploeg
van Kroatië, die op zich niet veel
hoeft onder te doen voor onze
Rode Duivels. 

De verdediger was voor
bondscoach Dalic een lichtpunt
en mag zich stilaan opmaken
voor het WK in Rusland – met-
een ook de reden waarom hij
Besiktas tijdelijk wil inruilen
voor speelgelegenheid bij een
andere club. 

“Mitrovic is een uitstekende
keuze”, klinkt het bij Kroa -
tische collega’s. Als Mitrovic
eerstdaags zoals verwacht een
huurcontract tekent, zou Club
de komende vijf maanden de
helft van zijn salaris betalen.
(TTV) 

Nóg een versterking voor Club

KV Mechelen 0

Moeskroen 2

rekening met de feiten en gaat in tegen de stand
van de wetenschap.

Froome heeft erg veel salbutamol gebruikt,
een middel dat helpt tegen astma. Hoewel inmid-
dels meerdere keren uit dubbelblinde tests is
gebleken dat zelfs een hoge dosis salbutamol niet
de prestatie bevordert bij gezonde mensen,
moest voor salbutamol tot 2010 een TTN worden
aangevraagd en waren bijkomende testen nodig
bij de pneumoloog. Na 2010 verviel die voor-
waarde en werd salbutamol toegestaan tot een
limiet van 1.200 nanogram per milliliter urine.
Froome zat aan 2.000 maar werd niet uit koers
genomen, omdat salbutamol een specified sub-
stance is, een stofje waarvan het WADA al lang
weet dat het geen dopingmiddel is, maar dat op
de lijst blijft staan om massaal gebruik tegen te
gaan.

WADA is doof
De hamvraag waarrond in de komende maan-
den het debat zal draaien, is deze: is gecontro-
leerd medicatiegebruik dat de gezondheid niet
schaadt, toegestaan om een atleet in competitie
te houden? Geen zinnig mens die daar neen op
zal antwoorden, ware het niet dat geneesmidde-
len in bepaalde sporten de (soms onterechte)
reputatie hebben dat ze genezen en meteen de
prestatie bevorderen.

Voor de nieuwe UCI-voorzitter David
Lappartient is het zonneklaar: wie in behande-
ling is voor om het even wat, hoort niet thuis op
de fiets. Zijn diensten hebben opdracht gekregen
een en ander uit te zoeken tegen volgend jaar.
Ongelukkig voor hem is het niet de UCI die de
dopingreglementen bepaalt, maar het Wereld -
antidopingagentschap WADA en dat is al tien
jaar doof voor de vraag om corticosteroïden te
bannen uit de sport.

Wielerartsen schermen soms met de argu-
mentering dat als een sport te veel vraagt van de
atleet waardoor die zich blesseert of ziek wordt,
de sport diezelfde atleet niet kan bannen als hij
zich moet verzorgen. “Als je alle zieken, gevallen
renners en halve geblesseerden uit de koers
weert, hou je niet veel over.” Dat mag worden ver-
algemeend: je kunt een World Cup voetbal orga-
niseren voor corticogebruikers naast die voor
niet-gebruikers.

Al zijn er weinig cijfers beschikbaar, toch val-
len de aanvragen voor TTN’s al bij al mee. Voor
de laatste Olympische Spelen in Rio zijn alleen
cijfers voor de Amerikaanse olympische ploeg
gevonden: 15 van de 558 atleten hadden een toe-
stemming voor therapeutische noodzaak. Het
Amerikaans dopingagentschap meldt dat onge-
veer 5 procent van zijn atleten een TTN heeft
gevraagd. Vlaanderen heeft alleen cijfers voor
niet-topsporters en die zijn niet relevant.

Wantrouwen
Toen salbutamol en aanverwante middelen nog
op de lijst stonden, vroeg ongeveer 7 procent van
de atleten op de Zomerspelen en 11 procent op de
Winterspelen een TTN aan. Daarna is dat cijfer
gezakt, maar het WADA geeft geen uitsluitsel
over het aantal uitzonderingen en voor welke
producten.

Sindsdien wordt de overgrote meerderheid
TTN’s gevraagd voor corticosteroïden. Andere
middelen zijn uitzonderingen. Uit een studie van
2012 blijkt dat een op 1.000 tot 1.500 atleten op de
Spelen tot 2012 een TTN had voor insuline,
omwille van suikerziekte. In de jaren 90 zijn twee
TUE’s gegeven voor testosterongebruik aan atle-
ten zonder testikels. De VS hebben wel een ander
probleem, vindt Peter Van Eenoo van het
Docolab in Gent. “Ik merkte tot mijn verbazing
dat ze in de VS soms ADHD behandelen met
amfetamine, waar ze dan ook een TTN voor krij-
gen, en amfetamine is toch al wat zwaarder dan
rilatine bij ons.”

Als er al misbruik van de TUE/TTN wordt
gemaakt, weet Van Eenoo, gaat het om cortico -
steroïden. “Het systeem is niet waterdicht. Je
kunt toestemming krijgen voor een Sofrasolone
spray en rustig een tablet prednison slikken, wat
verboden is. Wij zullen het verschil tussen een
spray en systemisch gebruik alvast niet merken.”

Cortico’s en hoe ze te gebruiken/misbruiken is
elk jaar weer rond deze tijd een hot item in het
veldrijden. Een doordacht gebruik van het juiste
middel kan wonderen doen, weten soigneurs die
de goeie oude tijd nog hebben meegemaakt. In
het bijzonder in een sport waarin het erop aan
komt om een half uurtje boven je theewater te
gaan om de wedstrijd in de juiste plooi te leggen.
De verdachtmakingen over en weer – in het bij-
zonder als Mathieu van der Poel niet wint – zul-
len net als andere jaren niet van de lucht zijn.

Dat is nu net het probleem voor Rolf Aldag. “Ik
zou medicatie toelaten als het wielrennen er op
een normale manier zou mee omgaan, maar dat
kan deze sport niet. Niet met de medicatie zelf,
maar ook niet met de atleet die ze neemt, want
die wordt altijd geacht een voordeel te hebben.
Zou er een sport zijn waarin de atleten elkaar
meer wantrouwen?

“Daarom zeg ik nu: heb je astma door in de
koude te trainen, jammer, maar dat is de beper-
kende factor van je lichaam. Heb je een ontste-
king door in de bergen te gaan klimmen bij vries-
kou of heb je het aan je hiel? Jammer maar
helaas, dan moet je van de fiets want jouw
lichaam kan deze prestaties niet aan. Ik ben heili-
ger dan de paus zolang deze sport niet kan
omgaan met vrijheden. We zijn godbetert
januari en het enige wat ik hoor zijn geruchten
over misbruikte TUE’s en motortjes in de fiets.”

‘Ik dacht vroeger: een blessure
moet je kunnen behandelen,

een ziekte ook. Ik ben 
erachter gekomen dat we 

dit beter niet doen’
ROLF ALDAG

PERFORMANCE MANAGER 
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Volgende 
week volgt 

een verplaatsing
naar Anderlecht.

Dubbele zucht

Jupiler Pro League  - speeldag 24
Gisteren
KV Mechelen - E. Moeskroen 0-2

Vandaag
Charleroi - Antwerp 18u00
W.-Beveren - Zulte Waregem 20u00
Kortrijk - Eupen 20u00
Racing Genk - STVV 20u30

Morgen
AA Gent - Club Brugge 14u30
Standard - Anderlecht 18u00
KV Oostende - Lokeren 20u00

► Kroatisch
international 
Mitrovic 
zou voor 
zes maanden 
naar Brugge
komen.

► De nieuwe
coach Dennis
van Wijk 
kon het
doodzieke
Mechelen
niet reani -
meren.  
© PHOTONEWS


